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1
Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných 
výstupů práce…

3

Problematika, kterou autorka zpracovala, je aktuální a potřebná

2 Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích 
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem 
na praktické výstupy.…

3

Autorka prokázala orientaci a přehled v dané problematice. Jako zdroje použila recentní literární publikace a 
legislativní podklady 

3 Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného 
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický 
i teoretický přínos práce…

4

Práce má velice dobře zpracovanou přehledovou část členěnou do jednotlivých kapitol, které vyčerpávajícím 
způsobem popisuje problematiku pracovních úrazů a chorob z povolání u zdravotnických pracovníků. V druhé 
části pak hodnotí výskyt pracovních úrazů a chorob z povolání v ČR v rocích 2008, 2009 a 2010. Práce tak 
představuje ucelený přehled údajů, na něž může navázat další šetření v dalších letech.

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy…

4

Práce je formálně dobře a přehledně zpracována a je psána velice srozumitelně.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Autorka používá střídavě termín „ionizující“ a „ionizační“ záření. Lze tyto 
pojmy používat souběžně?

Otázky k 
obhajobě:

Mohou být výsledky sledování pracovních úrazů zkresleny lidským 
faktorem?
Autorka uvádí (na s. 47), že nemocí z povolání ubývá. Má pro toto své 
tvrzení objektivní podklady?

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

Práci doporučuji k obhajobě

Návrh klasifikace práce: výborně - velmi dobře – dobře - nedostatečně

Datum:
9.6.2011

Podpis:

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka

BODY KLASIFIKACE

13 a více Výborně Minimálně dva body v každé položce

9 až 12 Velmi dobře Minimálně jeden bod v každé položce

6 až 8 Dobře Maximálně možná jedna "nulová" položka

5 a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka




